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Cidadãos discutem 
propostas para 
Orçamento Participativo 
AMANHÃ O Governo dispõe
de 3 milhões de euros para in-
vestir em projectos nas áreas da
cultura, ciência, educação e for-
mação de adultos e agricultura,
no âmbito do Orçamento Par-
ticipativo Portugal (OPP). Nesta
primeira fase, as propostas são
apresentadas e discutidas em
encontros que estão a decorrrer
em todo o país, chegando, ama-
nhã, a vez dos cidadãos de
Coimbra dizerem de “sua jus-
tiça”, numa iniciativa que vai de-
correr no Teatro da Cerca de S.
Bernardo, às 21h00.
Esta etapa do OPP é organi-

zada por investigadores do Cen-
tro de Estudos Sociais (CES) da
Universidade de Coimbra, em
colaboração com o projecto
Empatia, que desafiam as pes-
soas a conhecer as característi-
cas desta primeira experiência
de orçamento participativo a ní-
vel nacional e a participarem na
construção dos resultados.
Neste primeiro ano experi-

mental, o Governo prevê distri-
buir 375 mil euros para um
grupo de projectos de abran-
gência nacional, e igual valor

para projectos de âmbito terri-
torial, relativos a cada  uma das
cinco NUTS II e outros tantos
para projectos relativos a cada
um das regiões autónomas.
O OPP não prevê a apresen-

tação de propostas online,
como tal, alerta o CES, «é im-
portante apelar à participação,
com o objectivo de recolher um
número significativo de propos-
tas viáveis que possam vir a
conquistar o apoio de muitos
cidadãos nos próximos meses».
Os interessados, maiores de 18

anos, devem efectuar a sua ins-
crição – gratuita, mas obrigató-
ria – em https://oppcoimbra.
empatia-project.eu. A primeira
fase de discussão e elaboração
de propostas decorre até 21 de
Abril, seguindo-se, entre 24 de
Abril e 12 de Maio, o período de
análise técnica das propostas e
sua transformação em projec-
tos por cada um dos ministérios
e secretarias regionais, incluindo
calendarização, modo de exe-
cução e plano de investimento. 
Em meados de Maio será pu-

blicada a lista provisória de pro-
jectos a colocar à votação.|


